
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kegiatan Gotong Royong

1. Pengertian Kegiatan

Menurut UU RI NO 15 TH 2006, kegiatan adalah sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya, baik yang berupa personel (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan (output) dalam bentuk barang/jasa.

Ramlan. S mendefinisikan kegiatan sebagai bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

(http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-kegiatan-menurut-

beberapa.html).

Berdasarkan berbagai definisi kegiatan di atas penulis menyimpulkan bahwa

kegiatan adalah sekumpulan tindakan atau perilaku, baik yang berupa sunber

daya manusia atau kombinasi dari berbagai jenis sumber daya yang

merupakan bagian dari program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran

yang terukur.
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2. Pengertian Gotong Royong

Gotong royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan

masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas.

Gotong royong terjadi dalam beberapa aktivitas kehidupan, seperti gotong

royong dalam bentuk kerjabakti, dilakukan untuk keperluan bersama. Gotong

artinya membawa barang (berat) bersama-sama dengan dua orang atau lebih.

Gotong royong artinya melakukan pekerjaan bersama-sama, saling menolong,

bantu membantu, untuk kemudian menikmati hasil pekerjaan itu bersama-

sama pula (Gurniwan Kamil,2014),

Menurut Koentjaraningrat (dalam Elza, 2013) merumuskan gotong royong

sebagai kerjasama antara anggota-anggota suatu komuniti dan

menggolongkan gotong royong ke dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu 1).

Jenis gotong royong pada kematian atau bencana, 2). Gotong royong yang

dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, 3). Memelihara dan membersihkan

kuburan-kuburan, 4). Membangun rumah, 5). Pertanian, 6). Gotong royong

dalam pesta perkawinan.

M. Nasroen (1967) mengemukakan, gotong royong merupakan suatu istilah

asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil

yang didambakan. Berasal dari kata gotong=bekerja, royong=bersama-sama

dengan musyawarah, pantun, pancasila, hukum adat, ketuhanan, dan

kekeluargaan, gotong royong menjadi filsafat Indonesia.
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Berdasarkan berbagai pengertian gotong royong di atas penulis

menyimpulkan bahwa gotong royong adalah melakukan pekerjaan bersama-

sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dan menikmati hasil

tersebut secara bersama-sama. Definisi kegiatan gotong royong yang

disimpulkan oleh penulis adalah suatu tindakan/perilaku yang berupa sumber

daya manusia yang dikerjakan secara bersama-sama, sungguh- sungguh untuk

mencapai suatu hasil yang diinginkan.

3. Bentuk-bentuk Gotong Royong

Kegiatan gotong royong dilakukan warga komunitas, baik yang berada di

pedesaan maupun di perkotaan, yang penting mereka dalam kehidupannya

senantiasa memerlukan orang lain. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari

gotong royong (Gurniwan Kamil, 2014) :

1. Gotong royong sebagai bentuk solidaritas sosial, terbentuk karena adanya

bantuan dari pihak lain, untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan

kelompok, sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga

sebagai suatu kesatuan.

Dalam hal ini Parson (1951;97-98 dalam Kamil, 2014) mengemukakan :

“Kehidupan warga suatu komunitas yang terintegrasi dapat dilihat dari
adanya solidaritas di antara mereka melalui tolong-menolong tanpa
keharusan untuk membalasnya, seperti adanya musibah atau membantu
warga lain yang dalam kesusahan. Tetapi, tolong menolong seperti ini
menjadi suatu kewajiban, untuk saling membalas terutama dalam hal
pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian atau disaat salah satu
warga melakukan perayaan. Begitu pula, apabila terdapat pekerjaan yang
hasilnya untuk kepentingan bersama, maka diperlukan pengerahan tenaga
dari setiap warga melalui kerjabakti.”
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2. Gotong royong sebagai bentuk integrasi, dipengaruhi oleh rasa

kebersamaan antar warga komunitas yang dilakukan secara sukarela

tanpa adanya jaminan berupa upah atau pembayaran dalam bentuk

lainnya, sehingga gotong royong ini tidak selamanya perlu dibentuk

kepanitiaan secara resmi melainkan cukup adanya pemberitahuan pada

warga komunitas mengenai kegiatan dan waktu pelaksanaannya,

kemudian pekerjaan dilaksanakan setelah selesai bubar dengan

sendirinya.

Adapun keuntungan adanya gotong royong ini yaitu pekerjaan menjadi

mudah dan ringan dibandingkan apabila dilakukan secara perorangan;

memperkuat dan mempererat hubungan antara warga komunitas dimana

mereka berada bahkan dengan kerabatnya yang telah bertempat tinggal di

tempat lain, dan; menyatukan seluruh warga komunitas yang terlibat di

dalamnya. Gotong royong dapat dilakukan untuk meringankan pekerjaan

di lahan pertanian, meringankan pekerjaan di dalam acara yang

berhubungan dengan pesta yang dilakukan salah satu warga komunitas,

ataupun bahu membahu dalam membuat dan menyediakan kebutuhan

bersama.

3. Gotong royong dalam bentuk tolong menolong, dilakukan secara

sukarela untuk membantu orang lain, tetapi ada suatu kewajiban sosial

yang memaksa secara moral bagi seseorang yang telah mendapat

pertolongan tersebut untuk kembali menolong orang yang pernah

menolongnya, sehingga saling tolong menolong ini menjadi meluas tanpa
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melihat orang yang pernah menolongnya atau tidak. Tolong menolong ini

merupakan suatu usaha untuk menanam budi baik terhadap orang lain

tanpa adanya imbalan jasa atau kompensasi secara langsung atas

pekerjaan itu yang bersifat kebendaan, begitu pula yang ditolong akan

merasa berhutang budi terhadap orang yang pernah menolongnya,

sehingga terjadilah keseimbangan berupa bantuan tenaga yang diperoleh

bila suatu saat akan melakukan pekerjaan yang sama.

Dalam hal ini Tashadi, dkk. (1982;78 dalam Kamil,2014)

mengemukakan :

“Kompensasi atau balas jasa dalam hal tolong menolong itu tidak
diwujudkan dengan sejumlah nilai uang, tetapi jasa yang telah diberikan
itu akan lebih menjamin hubungan kekeluargaan yang baik di antara
mereka yang bersangkutan atau berhubungan karena adanya suatu
peristiwa. Apabila kompensasi atau jasa itu diwujudkan dengan sejumlah
nilai uang, maka jarak sosial akan terjadi yang mendesak nilai itu sendiri.
Demikian peristiwa ini banyak kita lihat dewasa ini di berbagai tempat di
daerah pedesaan.”

4. Manfaat Gotong Royong

Ketua RT dan ketua RW sangat berperan sekali dalam kegiatan gotong

royong di lingkungannya. Merekalah tokoh masyarakat dan motor penggerak

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial dimana mereka tinggal

dan kita semua akan mendapatkan manfaat lain dari kegiatan gotong royong

ini, diantaranya :

1. Pekerjaan selesai dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya ataupun

kas RT/RW dan jika berupa pembangunan fisik gedung akan sangat
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menghemat anggaran, karena biaya untuk tenaga kerja berkurang dengan

adanya gotong royong.

2. Tanpa terasa persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat,

yang pejabat kenal dengan tetangga yang pekerja/buruh, yang pedagang

kenal dengan yang bekerja sebagai sopir, yang kaya kenal dengan yang

miskin, begitu juga sebaliknya.

3. Keamanan lingkungan semakin terjamin, dengan rasa prsaudaraan dan

kebersamaan srta saling kenal di antara waarga tentunya jika ada

pendatang baru ataupun ada tamu asing yang mencurigakan tentu warga

akan cepat mengetahuinya.

4. Ketentraman dan kedamaian akan diperoleh jika antar sesama warga

saling peduli dan saling membantu dengan sesama warga lainnya.

B. Tinjauan Tentang Kerukunan Masyarakat

1. Pengertian Kerukunan

Kerukunan berasal dari kata rukun, artinya baik dan damai, tidak

bertentangan. Merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati.

Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan

persahabatan, rukun tetangga, artinya perkumpulan antara orang-orang yang

bertetangga, rukun warga atau rukun kampung artinya perkumpulan antara

kampung-kampung yang berdekatan (bertetangga, dalam suatu kelurahan atau

desa).
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Pada perkembangannya kata rukun dalam Bahasa Indonesia berarti,

mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang,

dan hidup harmonis. Menurut Franz Magnis Suseno (1984), kerukunan berarti

menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara

pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-

baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Balqis, 2013),

kerukunan diartikan dengan kelapangan dada, dalam arti suka rukun kepada

siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau

mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain. Kerukunan itu adalah

satu tata pikir atau sikap hidup (thalent attitude) yang menunjukkan

kesabaran dan kelapangan dada menghadapi pikiran-pikiran, pendapat-

pendapat, dan pendirian orang.

Berdasarkan berbagai definisi kerukunan di atas penulis menyimpulkan

bahwa kerukunan merupakan suatu keadaan dimana tercipta suatu

keseimbangan sosial dalam masyarakat dengan menghilangkan tanda-tanda

ketegangan antar masyarakat atau pribadi, sehingga hubungan sosial tetap

terlihat baik.

2. Pengertian Masyarakat

Peter L. Berger (1990) mendefinisikan masyarakat adalah suatu keseluruhan

kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks

sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang

membentuk suatu kesatuan. Menurut Abdul Syani (1987) bahwa perkataan
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masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya bersama-sama,

hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi,

selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Berdasarkan berbagai pengertian kerukunan di atas penulis menyimpulkan

bahwa kerukunan adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi

membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi.

Kesimpulan penulis, kerukunan masyarakat merupakan sekumpulan manusia

yang hidup bersama dan saling berinteraksi dimana tercipta suatu

keseimbangan sosial dalam masyarakat dengan menghilangkan tanda-tanda

ketegangan antar masyarakat atau pribadi, sehingga hubungan sosial tetap

terlihat baik.

3. Cakupan Kerukunan

Kerukunan bukan hanya sebagai suatu situasi atau kondisi semata, tetapi lebih

dari itu kerukunan mencerminkan suatu relasi yang intim antar individu

ataupun kelompok dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat atau

beragama. Di bawah ini merupakan cakupan kerukunan (dalam Fajri, 2013),

yaitu :

1. Kerukunan dalam keluarga

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih

memiliki hubungan darah bersatu. Keluarga inti (nuclear family) terdiri

dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Keluarga merupakan lingkungan

yang paling kecil dalam masyarakat. Selain itu, antar anggota keluarga
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memiliki ikatan darah yang kuat. Kedua hal ini memungkinkan

kerukunan dalam keluarga itu mudah tercipta. Kerukunan dalam keluarga

menjadi dasar bagi kerukunan dalam cakupan yang lebih luas. Oleh

karenanya, kerukunan dalam keluarga menjadi penting untuk dipupuk

sejak dini.

2. Kerukunan dalam hidup beragama

Dalam hidup beragama, kerukunan lebih dilihat sebagai suatu keadaan

dimana tercipta saling pengertian, saling menghormati antar pemeluk

agama. Kerukunan dalam hidup beragama menjadi suatu hal yang

penting manakala kita dalam kehidupan bersama. Kerukunan tercipta

manakala setiap pemeluk agama mengerti dan memahami apa yang

diajarkan agamanya. Selain itu, hal yang tak kalah penting ialah bahwa

setiap umat beragama harus menyadari bahwa negara kita ini adalah

negara yang majemuk, sehingga tidak ada agama yang merasa diri

sebagai agama yang benar mengatasi agama-agama lainnya. Bila umat

beragama sadar menghormati kemajemukan beragama, maka kerukunan

antar umat beragama bisa tercapai.

3. Kerukunan dalam hidup bermasyarakat

Kerukunan hidup dalam bermasyarakat memiliki landasan yang sama

dengan kerukunan dalam hidup beragama, namun cakupannya lebih luas.

Kehidupan beragama sikap saling menghormati terjadi antar kelompok

agama, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, sikap saling

menghormati terjadi antar individu dalam masyarakat. Selain sikap

dasariah ini, dalam kehidupan bermasyarakat norma-norma umum baik
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yang tertulis maupun tidak tertulis juga menjadi faktor penting bagi

terciptanya kerukunan.

4. Kerukunan dalam berbudaya

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki begitu banyak

kebudayaan sehingga kemudian muncullah istilah majemuk, negara yang

majemuk. Kemajemukan itu terjadi di segala bidang kehidupan dan salah

satunya adalah budaya. Budaya yang beranekaragam ini membawa

keuntungan bagi negara terutama pemasukan dari sektor pariwisata.

Selain itu yang paling penting ialah bahwa kemajemukan budaya ini

memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi terbentuknya identitas

nasional Negara Indonesia. Namun demikian, perbedaan budaya juga tak

jarang menimbulkan konflik. Sikap tidak saling menghormati antar

budaya selalu menjadi faktor utama terjadinya konflik tersebut. Selain itu

sukuisme masih tertanam kuat dalam diri masyarakat yang bertikai.

Berhadapan dengan kenyataan seperti ini, keberadaan unsur-unsur dan

faktor-faktor pembentuk kerukunan menjadi sangatlah penting.

4. Faktor dan Unsur Pembentuk Terciptanya Kerukunan

Dalam konteks berbangsa/bernegara, budaya/adat-istiadat, beragama,

berbahasa, kerukunan sungguh menjadi cita-cita dan harapan yang harus

diperjuangkan bersama. Dikatakan ‘sungguh’ oleh karena kita ’sungguh’

berada dalam suatu bangsa yang ‘sungguh’ banyak perbedaannya. Maka,

kerukunan merupakan sesuatu (keadaan) yang ‘sungguh’ harus diperjuangkan
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(bersama). Faktor dan unsur pembentuk terciptanya kerukunan (dalam

Fajri,2013), antara lain :

1. Nilai dan norma

Kehidupan berkeluarga, beragama, berbudaya, berbangsa, dan bernegara

terdapat sistem nilai atau norma, baik itu yang tertulis maupun yang tidak

tertulis. Nilai dan norma ini merupakan pedoman hidup yang diterima

dan diakui bersama oleh masyarakat. Keberadaan nilai dan norma ini

dalam kehidupan bersama menjadi sangat penting terutama dalam

mengatur hubungan dan tata kelakuan dalam hidup bersama. Bila dilihat

dari fungsinya, nilai dan norma berpotensi besar dalam mewujudkan apa

yang dinamakan kerukunan baik itu dalam berkeluarga, beragama,

berbudaya, maupun berbangsa dan bernegara. Sikap saling menghormati

tercakup dalam sistem nilai dan norma. Sikap saling menghormati antar

individu, antar agama, antar budaya menjadi faktor penting terciptanya

kerukunan. Bila setiap individu dalam masyarakat memiliki sikap ini,

kerukunan dalam bentuk dan cakupan apapun akan tercipta.

2. UUD’45, UU (Undang-undang) dan PP (Peraturan Pemerintah)

Selain sistem nilai dan norma, UUD’45, UU, dan PP juga menjadi unsur

pembentuk terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengapa ketiga hal ini perlu? Dalam kehidupan bermasyarakat ada saat

dimana sistem nilai dan norma yang diakui bersama dalam masyarakat

telah kehilangan kewibawaannya. Masyarakat tidak lagi menghormati

nilai dan norma yang ada, maka dalam upaya menyelesaikan masalah ini,
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UUD’45, UU, dan PP menjadi acuan. Disinilah peran penting UUD’45,

UU, dan PP dalam menciptakkan kerukunan dalam masyarakat.

C. Pengaruh Gotong Royong terhadap Kerukunan Masyarakat

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh

suatu rasa identitas yang sama (Koentjaraningrat,1994 dalam Taofik,2012).

Emile Durkheim, sesorang yang berpengaruh besar di dunia Sosiologi,

merupakan seorang tokoh yang mengemukakan tentang keyataan faktasosial

dengan asumsinya, yaitu bahwa gejala sosial itu riil dan mempengaruhi

kesadaran individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik

psikologis, biologis, atau karakteristik individu lainnya dan dapat dipelajari

dengan metode-metode empirik sehingga ilmu ini dapat dikembanagkan.

Solidaritas yang ada pada masyarakat merupakan solidaritas organik

berdasar pada hubungan mereka yang saling membutuhkan dan

melengkapi satu sama lain serta adanya tingkat saling ketergantungan yang

sangat tinggi. (http://adaapaapa.blogspot.com/2013/11/solidaritas-dan-

gotong-royong-dalam.html).

Berdasarkan pengamatan penulis (18 Mei 2015), dalam melakukan kegiatan

sosial, masyarakat di Perumahan Lama PT. Sweet Indolampung masih

memegang rasa solidaritas dalam bentuk gotong royong, sebagai contoh

apabila ada kematian, kelahiran dan orang sakit, tetangga-tetangga di

lingkungan perumahan akan antusias mendatangi yang bersangkutan tersebut
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sebagai rasa solidaritasnya, atau adanya iuran duka dan bencana apabila ada

warga yang mengalami kejadian menyedihkan, maka secara otomatis dengan

dikoordinasi oleh masing-masing ketua Rukun Tetangga mereka akan

memberi sumbangan seikhlasnya, serta adanya ikut campur masyarakat

apabila ada pembangunan suatu instansi sebagai fasilitas dari pemerintah

maupun dalam pembersihan lingkungan.

Gotong royong masyarakat di lingkungan perumahan tersebut akan menjadi

semakin akrab dan akan menyebabkan kerukunan antar sesama

masyarakatnya. Gotong royong mempengaruhi kerukunan masyarakat yang

ada di Lingkungan Perumahan II Lama PT.Sweet Indolampung, karena

dengan adanya kegiatan gotong royong masyarakat yang ada di lingkungan

tersebut akan melakukan interaksi satu sama lain. Mereka yang berpartisipasi

dalam kegiatan gotong royong akan saling berbicara, dan lama kelamaan

mereka akan saling mengenal dan akan terjalin suatu kerukunan, serta akan

memiliki jiwa solidaritas sosial.

Sesuai dengan pengamatan di lokasi penelitian, kegiatan gotong royong yang

palin sering dilakukan adalah pada kegiatan kebersihan lingkungan dan

pembangunan masjid, dalam satu tahun terakhir masyarakat di lingkungan

perumahan sudah melakukan kegiatan kebersihan lingkungan, seperti pada

saat menjelang hari kemerdekaan masyarakat bersama-sama membersihkan

rumah masing-masing dan lingkungan termasuk membersihkan lapangan dan

membuat lingkungan menjadi lebih indah dengan serempak memasang

bendera, dan bersama-sama mengecat pohon-pohon yang ada di sekitar
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lapangan agar terlihat indah pada saat upacara 17 Agustus. Juga pada saat

menjelang hari raya masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan

masjid dan membenahi bagian bangunan masjid yang telah rusak. Sasaran

kegiatan gotong royong pada kebersihan lingkungan biasanya ditujukan

kepada seluruh masyarakat yang sedang tidak bekerja, baik para laki-laki,

ibu-ibu dan anak-anak remaja. Berbeda dengan pada kegiatan pembangunan

masjid, bila pembangunan masjid dilakukan dari awal selain ada pekerja atau

tukang yang telah disediakan oleh perusahaan, biasanya sasaran ditujukan

kepada remaja laki-laki, dan bapak-bapak usia produktif, khusus ibu-ibu

dalam kegiatan ini biasanya hanya menyediakan bahan konsumsi seperti

berbagai macam makanan dan minuman.

Rasa solidaritas yang terjadi dalam gotong royong pada masyarakat di

lingkungan perumahan juga merupakan suatu gejala sosial yang nyata

keberadaannya dan mempengaruhi suatu sosial masyarakat secara

menyeluruh, bukan hanya tentang pengaruhnya terhadap seseorang atau

individu saja. Ini merupakan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

sosialnya agar tetap bisa menjaga stabilitas kehidupan bersama dengan baik.

Pembiasaan masyarakat menjalankan hubungan sosial secara lebih dekat

dengan mengutamakan rasa peduli tidak mengenal kelas sosial, yang berada

pada kelas sosial yang lebih tinggi maupun sebaliknya serta merta

berkecimpung dalam segala aktivitas yang berdasar pada rasa solidaritas dan

gotong royong.
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D. Kerangka Pikir

Pada dasarnya kegiatan gotong royong dan kerukunan masyarakat memiliki

unsur keterkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Kegiatan gotong royong dapat terjadi bila masyarakat rukun dan suatu

kerukunan dalam masyarakat dapat terjadi ketika masyarakat melakukan

kegiatan gotong royong, karena bagaimanapun gotong royong mampu

mempengaruhi kerukunan yang terjadi dalam masyarakat.

Bagan kerangka pikir :

(x) (y)

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

E. Hipotesis

Jika tingkat kegiatan gotong royong semakin besar, maka semakin besar pula

tingkat kerukunan masyarakat di lingkungan perumahan II Lama PT.Sweet

Indolampung.

Kegiatan

Gotong royong

Kerukunan

masyarakat


